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Den franske digter Cyrano de Bergerac og hans værker har haft en ejendommelig skæbne. I en kort periode
efter hans død blev hans digteriske produktion læst med stor interesse både i Frankrig og i udlandet, så sank
den, og dermed digteren selv, hen i forglemmelse, så han med rette blev betegnet som en af det 17.
århundredes glemte digtere.
Derefter blev han genstand for en legendedannelse, som ellers kun bliver de helt store ånder eller helte til del;
men næppe var flittige forskere begyndt at tegne et klarere og sandere billede af ham og hans liv, før denne
franske digter og duellant blev ophøjet til en idealiseret og for alvor legendarisk helt i en af teaterhistoriens
største succeser.Peter Jerndorff-Jessen tegner i "Cyrano de Bergerac" et portræt af virkelighedens og
teaterscenens berømte, franske digter.Peter Jerndorff-Jessen (1900-1993) var forfatter, journalist og
oversætter. Han voksede op i et borgerligt hjem på Frederiksberg, men rejste efter studentereksamen til
Argentina, hvor han opholdt sig i første halvdel af 1920‘erne. Derefter vendte han hjem til Danmark for at
studere engelsk og idræt. Jerndorff-Jessen begyndte at skrive ungdomsjournalistisk i slutningen af 1920‘erne
og udgav sine første romaner på Drengebladets Forlag i begyndelsen af 1930‘erne. Han skrev primært bøger
med raske, eventyrlystne drenge i hovedrollen, men sent i livet udgav han også en biografi om den franske
digter Cyrano de Bergerac, som han havde arbejdet på gennem mange år.
cyrano de bergerac , Edmond Rostand sur alalettre site dédié à la littérature, biographie, oeuvre, auteurs Gilles
Privat, génial Monsieur de Pourceaugnac au théâtre de Caen en 2015, campe ici un Cyrano profondément

humain et attachant. cyranodebergerac. com. Cyrano est affligé d’un nez proéminent mais doté d’un don pour
les mots grâce auquel il aide le beau Christian à conquérir le cœur de Roxane. pl www. Cyrano de Bergerac
(Edmond Rostand): la tirade des nez. A bold and innovative author, his work was. Although there was a real
Cyrano de Bergerac, the play is a fictionalization of his life that follows. März 2018Cyrano de Bergerac und.
Synopsis : Les aventures du célèbre et turbulent cadet de. Cyrano est un mousquetaire intrépide, appartenant à
la compagnie des cadets de Gascogne. CYRANO DE BERGERAC : toute l information sur cyrano (s) de
bergerac, personnage de Edmond de Rostand Savinien de Cyrano, dit de Bergerac [1], est un écrivain français,
né à Paris, rue des Deux-Portes (actuelle rue Dussoubs dans le 2 e arrondissement), baptisé le. pl »Den Traum
geliebt zu sein, verbot mir diese Nase…« Cyrano de Bergerac Schauspiel von Edmond Rostant Termine
Premiere: 14. Cyrano de Bergerac is a play written in 1897 by Edmond Rostand. Although there was a real
Cyrano de Bergerac, the play is a fictionalization of his life that follows. Cyrano est affligé d’un nez
proéminent mais doté d’un don pour les mots grâce auquel il aide le beau Christian à conquérir le cœur de
Roxane. Cyrano de Bergerac est l'une des pièces les plus populaires du théâtre français, et la plus célèbre de
son auteur, Edmond Rostand. Également. Although there was a real Cyrano de Bergerac, the play is a
fictionalization of his life that follows.

